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اهداف بعثت پیامبران؛ رسالت انبیاء؛ راه شناخت پیامبران؛ ختم ؛ نبوتاصول اعتقادی شیعه؛ کلمات کلیدی: 

 مسعود بسیطی؛ زهرا مرادیاصول دین؛  نبوت؛

 

اعتقاد به  گفتیم .دیمصحبت کر« عدل الهی»شیعه یعنی  اصل اعتقادیِ  دومینی درباره گذشتهی جلسهدر 

. در همین راستا به این موضوع داردعدل الهی، پذیرشِ این باور است که خداوند هرگز ظلمی به کسی روا نمی

 اساسا مبنای خلقت، لطف و فضل تفاوت در خلقت، بی عدالتی و ظلم به بندگان نیست. چراکهاشاره گردید که 

. از با تفاوت در خلقت، حقش ضایع شود کسی حقی از خدا طلب نداشته که بوده، نه عدل. به عبارت دیگر،

  هایش دارد.های بیشتری برخوردار باشد، مسوولیت بیشتری در قبال داشتههر کس از نعمت طرفی

قدرتها از ی همهاز آنجا که معتقدند گفتیم جبریون . توضیح دادیم «هفوّضم  »و « جبریون»دیدگاه ی دربارههمچنین 

هیچ اراده و اختیاری در  آدمی، پس دهند، از قبل آگاه استمی خداوند به آنچه بندگانش انجام جانب خداست و

در مقابل، معتقدان به تفویض بر این باورند  خواهد!می کند که خدامی بلکه همان کاری را خود ندارد؛ از زندگی

 یتسلط هاانسان یِ اریاخت افعال بر گرید و نموده ضیتفو انسان بهکامال  را خود سلطنت و قدرت خداوند، که

 اشکاالت مربوط به هر دو نظریه را مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم شیعه هیچ کدام از این دو دیدگاهِ . ندارد

قدرت عطا کرده و ها به انسانمتش به اعتقاد شیعه خداوند از روی فضل و حک افراطی و تفریطی را قبول ندارد.

 به نادرست ای و درست راه در آن قدرت را نکهیا رهم دها تواند آن را پس بگیرد. انسانمی هر لحظه که بخواهد

 بازخواست مورد ،ندبردار گام او یرضا از ریغ یراه در خدا یهانعمت و قدرت با اگرند اما مختار و آزاد ،ندببند کار

 ت.گرف ندخواه قرار خداوند

شود شیعه همواره در حال خوف و رجا باشد؛ نسبت به نیّت، رفتار و ی باورمندی به عدل الهی، سبب مینتیجه

 کردارش بیش از دیگران مراقبت کند و سایرین از دست و زبان و افکار او در امنیت کامل باشند.

 .پردازیممی «نبوت» تشیّع یعنیی از اصول پنجگانه سوماصل به تبیین در این جلسه، 
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 نبوت در اعتقادات شیعی: سوماصل 

، گرفته «بزرگی خبر مهم و دارای فایده»به معنی « نبأ»ی است و از ماده« پیامبری»در لغت به معنای  «نبوت»

از شود که خبرهای مهم را می یا پیامبر در اصطالح دینی به کسی گفته« نبی»بر این اساس،  1شده است.

 کند. می خداوند به بندگان ابالغجانب 

ترین ترین و امیناز برترین، صادق 2نفر 124000شیعیان معتقدند خداوند مهربان از ابتدای خلقتِ آدم ابوالبشر، 

بندگانش را به عنوان پیام آور و هدایتگر به سوی مردم فرستاده تا راه سعادت و هدایت را به مردم نشان دهند و 

صلی شان حضرت محّمد بوده و آخرینعلیه السالم متعال را به آنها یادآور گردند. اولیِن ایشان حضرت آدم  حقوق خالق

و پذیرش حقانیتِ پیامبران الهی از اصول زیربنایِی دین « نبوت»است. در مکتب تشیّع، باورداشتِ هللا علیه و آله و سلم 

 قرار دارد. « توحید»ی اصل اساسِی شود و زیر مجموعهمی محسوب

 

 ارتباط توحید و نبوت

ی مخلوقاتش برتر است و نه با ی بی همتا، از همهداند خداونِد یگانهمی اعتقاد دارد،« توحید»کسی که به 

لذا برای آنکه آدمیان  3حواس پنجگانه و نه با هیچ ابزار دیگری قابل مشاهده، شناخت و دسترسی نیست.

خواهد، چه چیز مصلحت ایشان می معرفت صحیحی نسبت به خالق کسب کنند و بدانند آفریدگارشان از آنها چه

 4شود، ... نیازمند فرستادگانی از جانب خداوند متعال هستند.می شانی بدبختیاست و چه چیز مایه

انتخاب شوند اما پروردگار مهربان،  –مانند فرشتگان  –میان مخلوقات دیگر شد این فرستادگان از می با وجود آنکه

ها بتوانند به راحتی با هدایتگران آسمانی ا نس بگیرند، ارتباط برقرار کنند و آنها را از بین آدمیان برگزید تا انسان

  5ایشان را سرمشق زندگانی خود قرار دهند.

ی خدا معرفی نمود، ا هر کسی که دعوِی نبوت کرد و خود را فرستادهآید این است که آیمی سوالی که پیش

 ها با طیب خاطر به آنها اعتماد کنند؟هایی باشند تا انسانواقعا پیامبر است؟ انبیاء الهی باید دارای چه ویژگی

 

 راه شناخت حقانیت انبیاء

 فرستادگان تیحقان قیتصد و صیتشخذیل معرفی جایگاه عقل در تشیّع اشاره شد،  درس دومهمچنانکه در 

کند، با عقل ناسازگار باشد، اگر رفتار اگر محتوای دعوت کسی که ادعای نبوت می .گرددمی ممکن عقل با یاله

او عاقالنه نباشد، او و برخورد آن شخص در ارتباط با دیگران مورد تایید عقل نباشد، اگر براهین ارائه شده توسط 

 لذا موارد زیر باید توسط عقل مورد بررسی قرار بگیرند: ی راستین خداوتد متعال باشد.تواند فرستادهنمی

 محتوای دعوت:    -

های شناخت پیامبران حقیقی از مدعیان دروغین، تأمل در محتوای دعوت ایشان ترین راهیکی از مهم

کند یا به خدای یگانه؟ منفعت و می نموده، مردم را به خودش دعوت است. آیا فردی که ادعای نبوت

 سود شخصی برایش مهم است یا خوشبختی و هدایت مردم؟

 کند؟می خواند را عقل و وجدان تاییدمی آیا آنچه به آن فرا

 اند، در تضاد نیست؟گوید، با آنچه پیامبران پیشین گفتهمی آیا پیامی که

 کند؟می  پیش از خود را تاییدآیا پیامبرانِ 
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 6کند؟می آیا برای رسالتش از مردم، اجر و مزد مادی طلب

 

 گواهِی پیامبری دیگر    -

 صدق بر یاله امبرانیپ از یكی كه است آن است، یامبریپ یمدع كه یكس تیحقان شناختِ  گرِ ید راه

علیه ی خداوند است. به عنوان نمونه، حضرت یحیی تایید کند که او فرستاده و دهد یگواه او یمدعا

به آمدن پیامبر  علیه السالمهمچنین حضرت عیسی  7را تایید نمود. علیه السالم، پیامبرِی حضرت عیسی السالم

های ظاهری ویژگیی نسل و نسب و ( بشارت داد و آنچنان دقیق دربارهصلی هللا علیه و آله و سلمخاتم )احمد 

و اخالقِی ایشان توصیف نموده بود که بنی اسراییل وقتی رسول خاتم را دیدند، همگی به خوبی او را 

در انتهای همین درس به این موضوع بیشتر خواهیم « بشارات به پیامبر خاتم»)در بخش  8شناختند.

 پرداخت(

 

 رفتار و شخصیت     -

کند، به حکم می ی خود بر روی زمین انتخابتاده و نمایندهکسی که خداوند مهربان به عنوان فرس

های بارزی که عقل، باید از نظر رفتار و اخالق، الگویی عملی برای سایر بندگان باشد. از خصلت

ششمین جانشین رسول  – علیه السالمپیامبران حقیقی به آن مزیّن بودند صداقت و امانت بود. امام صادق 

 فرماید: می –خاتم 

 و نیكوكار به امانت برگرداندن و راستگويى به مگر نفرستاد، را پیامبرى هیچ عزّوجلّ  داوندخ»

 9«!بدكار

ترین و دلسوزترین فرد نسبت به هم ترین، امینترین، صادقفرستادگان و مربیان الهی باید عاقل

ده، رفتاری مغایر با عقل نشان داد، مثال عصرانش باشد. بدین ترتیب، اگر کسی که ادعای نبوت نمو

ی چیزی دروغ گفت، نسبت به حفظ امانتی سهل انگاری کرد، به کسی ظلم نمود، نسبت به درباره

 ی خدا باشد. تواند فرستادهنمی گرفتاری بی تفاوت بود، ...

 

شود و در آنها عملی ناشایست به آن می هایی که از پیامبران تعریفبا این حساب، برخی داستان

تواند حقیقت داشته باشد و باید در صداقت گوینده یا اعتبار کتابی که نمی شود،می پیامبر نسبت داده

نقل شده که در آن،  علیه السالمآن موضوع را نقل کرده، شک کرد. به عنوان نمونه داستانی از حضرت نوح 

کدام عقل  10پوشاندند! شد و پسرانش او را د که مست و الیعقل، برهنهنوشی حضرت نوح آنقدر شراب

ی خدا که باید مردم را به تبعیت از عقل هدایت کند، خود را در وضعیتی قرار پذیرد فرستادهمی سلیمی

 دهد که عقلش از کار بیفتد و مرتکب چنین فعل قبیحی شود؟ 

 

 معجزه    -

 شود که:می گفتهمعجزه به فعلی خارق العاده 

O    11شود؛می اش انجامبا اراده و قدرت خداوند متعال و به دست فرستاده 

O    مردم از انجام آن ناتوان هستند؛ 

O    12بر خالف جادو، معجزه قابل آموزش دادن و یاد گرفتن نیست؛ 



 

 

O    اگرشود می مخالفان اعالممستقیم یا غیر مستقیم به  یعنی) دارد یتحدّ  حکم ن،لفامخا یبرا 

 (دهند انجام را کار نیهم توانند،می هم آنها

O    13ای برای درک عظمت خدای قهار و تصدیق حقانیت پیامبر است.آیت و نشانه 

اند تا افرادی توجه به این نکته، ضروری است که با آنکه بسیاری از پیامبران، دارای معجزات متعدد بوده

ترین دلیل بر اثبات که به ارتباط و اتصال ایشان به عالم غیب شک داشتند، از تردید بیرون بیایند، اما مهم

 کارهای خارق العاده!  نبوت انبیاء براهین وجدانی و عقلِی ایشان بوده، نه انجام

 

 اند، چه بوده است.حال، ببینیم دلیل بعثت پیامبران و رسالتی که داشته

 

 اهداف بعثت پیامبران

 بیداری فطرت    -

گفته شد، از آنجا که مخلوقات هیچ راهی برای احاطه به  درس سوم ذیل مبحث توحیدهمانطور که در 

توانند او را بشناسند، خداوند مهربان، خود، معرفتش را به نمی خالق متعال ندارند و از هیچ طریقی

ی پیامبر خاتم، این معرفت فطری، به مرور ها قرار داده است. اما به فرمودهصورت فطری در وجود انسان

شود. یکی از کارهای می ها و گناهان شخص، محجوبزمان و در اثر تربیت نادرست اطرافیان و غفلت

کنند حجاب را از روی می ها سعیدهند این است که با تذکر به انسانمی مبران انجاممهمی که پیا

 14شان کنار بزنند و خدای حقیقی را به آنها معرفی نمایند.معرفت

خدایی که »گفت می پرستیدندمی به عنوان نمونه حضرت ابراهیم به مردم زمانش که ماه و خورشید را

خورد؟ خدای حقیقی همیشه می نباشد یا روز باشد و سپس غروب کند، به چه دردیشب باشد و روز 

تر خداوند در فطرت آدمی نهاده بود، تطبیق از آنجا که این تذکر با آنچه پیش 15«.و همه جا هست

 اششدند و از پرستش چیزی که خداییمی شانداشت، افرادی که حق پذیر بودند، متوجه اشتباه

ها را کشیدند. و یا هنگامی که حضرت ابراهیم بتمی منحصر به وجود شب یا روز باشد، دست

این »شان اعتراض کردند، این تذکر فطری را داد: ای که به نابودِی خدایانشکست، در پاسخ به عده

فهماند راه را می دمهمین تلنگر به مر 16«تواند از خودش دفاع کند؟نمی چگونه خدایی است که حتی

شان نبود. بلکه دادند، دیگر به دلیل عدم آگاهیمی اند. از آن پس، اگر بت پرستی را ادامهبه خطا رفته

کشد، آنها هم در کمال آگاهی می مانند پزشکی که از مضرات سیگار آگاه است ولی باز هم سیگار

 مبر پشت کنند! کردند به دعوت نجات بخشِ پیامی انتخاب

 

 رشد عقل و شکوفایی اخالق    -

به جایگاه عقل در شیعه اشاره نمودیم و گفتیم در مکتب  درس دوم )مبانی اصلی تفکر شیعه(در 

هاست. های انبیاء، بیداری و رشد عقِل انسانلذا یکی از رسالت 17تشیّع، عقل ابزار خداپرستی است.

ها و خطایا مدفون های عقوِل مردم را که در اثر غفلتفرمایند پیامبران آمدند تا گنجینهمی امیر مومنان

  18شده بودند، بیرون آورند.
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کند، می شود. فردی که عقلش رشد پیدامی ها هم شکوفای رشد عقل، رفتار و اخالق انساندر نتیجه

ی دهد راستگویی، امانتداری، سخاوت، مهربانی، قناعت، رازداری، داشتِن روحیهمی تشخیص

 19ای هستند.شکرگزاری، ... رفتارهای درست، عاقالنه و پسندیده

پیامبران همواره با تشویق مردم به عقل گرایی و انجام کارهای شایسته، ایشان را به سمت انتخاب 

دادند. توجه به این نکته ضروری است که در مکتب می ری سوقرفتار عاقالنه و در واقع اخالق مدا

شود که نیت درست و خوبی می گفته« خوش اخالق»و یا اصطالحا « اخالق مدار»تشیع، به کسی 

 ای تربیتها را به گونههنر پیامبران این بود که به عنوان مربیان آسمانی، انسان 20داشته باشد.

شان اصالح شود. انسانی که نیتش پاک و عقلش بیدار باشد، به عنوان فردی با هایکردند که نیتمی

شود که دیگران همواره از دست و زبان او در امان هستند و از خیرش می سجایای اخالقی شناخته

 گردند.می بهره مند

 

 انذار و ریتبش    -

ها عالوه بر ابزاری برای تشخیص درست، نیاز به یک نیروی انگیزاننده دارند که آنها را به گاهی انسان

 امبرانیپ ییراهنما و عقل کمک با یکس است ممکن شد، اشاره که همانطوررفتار درست ترغیب کند. 

 را درست کار وجود، نیا با اما است؛ اشتباه رفتار، فالن و درست کار، فالن انجامِ  که برسد جهینت نیا به

 .نکند انتخاب

 

ی کردارشان باشد. به عبارت دیگر، اگر فرد تواند آگاهِی ایشان از نتیجهمی یکی از عوامل انگیزشی،

بداند هر انتخابی چه پاداش و یا مجازاتی به دنبال دارد، از نقطه نظر روانی نسبت به انجام یا عدم 

 تر خواهد شد.انجام آن، مصمم

که عالوه بر راهنمایی و بیداری ایشان اند بر همین اساس، پیامبران همواره این لطف را به بشر داشته

شان را هم ی اینکه چه کاری درست و چه رفتاری ناشایست است، به مردم پاداش و کیفر اعمالدرباره

  21اند.بیان کرده

 

 احیای توحید     -

اند اما آمدهها با معرفت توحیدی به دنیا ی انسانگفته شد، همهدرس سوم )توحید( همان طور که در 

ی شیطان از این معرفت فاصله گرفته و به اکثریت ایشان در اثر تربیت نادرستِ اطرافیان و وسوسه

اند. به عبارت دیگر یا مخلوقات خدا را به عنوان خالق پرستش چیزی غیر از خدای یگانه مشغول شده

اند. اما خداوند مهربان از باب حراف و خطا گشتهشان از خدای یگانه، دچار اناند و یا در تعریفپذیرفته

ها گسیل داشت تا آنها را با خدای حقیقی آشنا کنند و به رحمتش هدایتگرانی را به سوی انسان

 آنها عالوه بر معرفی خالق متعال، راه صحیح عبودیت را نیز به مردم توضیح 22پرستش او دعوت نمایند.

 دادند. می

 

 اجرای عدالت ظلم ستیزی و    -

یکی از نتایج احیای توحید و خداباوری، جاری شدن عدالت و جلوگیری از ظلم است. اگر مردم خداباور 

کنند؛ برای منفعت شخصی و دنیایی نمی کنند؛ حقوق همدیگر را ضایعنمی باشند، به یکدیگر ظلم



 

 

کنند. پیامبران همواره مروّج عدالت بودند و خود نیز به عنوان الگوی عملی نمی شان را خرابخود، آخرت

ضایع ننمودند.  –چه کافر و چه مومن  –هیچ گاه به هیچ کس هیچ ظلمی نکردند و حقی از احدی 

 فرماید: می خداوند در قرآن کریم

میزان ]سنجش حق از  و كتاب نهاآ با و كرديم روانه آشكار داليل با را خود پیامبران[ ما] راستى به

 23د.برخیزن انصاف به مردم تا آورديم فرود را باطل[

 

 تبیین کالم خدا و اصالحِ تحریفات    -

های آسمانی متعددی توسط پیامبرانش نازل فرمود. یکی از خداوند حکیم برای هدایت بندگان، کتاب

ی خدا که به چراکه هیچ کس جز فرستاده 24بود.های انبیاء، تبیین و تفسیر این کتابها برای مردم رسالت

به عنوان نمونه  25تواند بگوید مقصود حقیقی خدا از کالمش چه بوده است.نمی وحی الهی اتصال دارد،

به معنای  27«َعشر   ال  یَ لَ »و یا « دو بهشت»به معنای  26«َجنََّتانِ »در قرآن کریم از عباراتی مانند 

ی مفهوم آنها توضیحی نیامده که در هیچ جای دیگری از قرآن درباره استفاده شده« های دهگانهشب»

ی نماز اما نحوه 28است. و یا به ایمان آورندگان گفته شده برای عبودیت خداوند متعال نماز بخوانند؛

 خواندن بیان نشده است. 

ت ب و تعالیمی را که دچار تحریف شده بودند و دیگر صالح یت هدایت مردم را گذشته از این، پیامبران ک 

 29نمودند.می های فراموش شده را احیاکردند و سنتمی نداشتند، اصالح

                                            

 ضرورت اطاعت از پیامبران

ی پس از آنکه حقانیت پیامبر مشخص شد و با راهکارهای مذکور، به این اطمینان رسیدیم که او فرستاده

دهد، عمل نماییم. چراکه سخن او، سخن خداست و می کند به آنچه پیامبر فرمانمی عقل حکمخداست، 

 اطاعت از او، اطاعت از خداست: 

ولَ  ِطعِ ی   َمن  » َ  أَطاعَ  َفَقد   الرَّس    30...« ّللاَّ

 هر کس از پیامبر اطاعت کند، همانا از خدا اطاعت کرده است.

 

 آخرین پیامبر

خداوند حکیم، رسوالن خود را یکی پس از دیگری برای هدایت آدمیان فرو فرستاد. تا آنکه نوبتِ آخرین پیامبر، 

ی یعنی ختم کننده« خاتم النبیین»رسید. او که توسط خداوند رحمان  صلی هللا علیه و آله و سلمیعنی حضرت محّمد 

توسط پیامبراِن پیش از خود به مردم معرفی شده بود و بشارت آمدنش به زمینیان داده  31پیامبران نام گرفته بود،

 شده بود.

 

 بشارات انبیای پیشین به آمدن رسول خاتم

های خاص در آخرالزمان بشارت ای که آمد، مردم را به آمدن پیامبری با ویژگیهر نبی علیه السالماز زمان حضرت آدم 

  32داد.



 

 

ی خدا )عبدهللا و مصطفی( و ی برگزیدهر رحمتی بود که اشعیای نبی در کتاب مقدس، او را بندهاو همان پیام آو

شود و می ی خشنودی او )حبیب هللا( معرفی نمود و بشارت داد که در میان بت پرستان عربستان برانگیختهمایه

 33صاحب شریعتی جهانی خواهد شد.

اش به مردمی که مشتاقانه در انتظار آمدنش بودند گفت: من نه موعودی که حضرت یحیی درباره« آن نبیِ »

در جایگاهی است که من حتی الیِق باز کردِن بند نعلینش « آن نبی»مسیحم و نه آن نبِی موعود. بلکه 

 34نیستم.

ی حضرت موسی آمد و به فرمودهمی ای که به تایید تورات، از نسل حضرت اسماعیل به دنیارسول برگزیده

 35گرفت.می کرد، مورد بازخواستِ خدا قرارنمی هرکس اطاعتش

)احمد( معرفی « بسیار ستوده و حمد شده»همان موعود مبارکی که با استناد به انجیل، حضرت عیسی او را 

 هدهد، شما را بمی من شهادتآید و در حالی که به حقانیت می کرد و به پیروانش بشارت داد پس از من او

 36.داد خواهد خبر ندهیآ امور از و كرد خواهد تیهدا یراست عیجم

های بی آب های خوش آب و هوای فلسطین به بیابانها بود که یهودیان و مسیحیان را از سرزمینهمین بشارت

های پیامبراِن بنی اسراییل آنچنان از نام و نََسب و مشخصات ظاهری و ویژگی 37و علف عربستان کشاند.

شناختند. می اخالقِی پیامبر خاتم گفته بودند که یهود و نصارا، موعود بشارت داده شده را همانند فرزندان خود

 فرماید: می قرآن کریم در این باره چنین

م   الَّذينَ » رِف ونَه   ال ِكتابَ  آتَی ناه  رِف ونَ  َكما يَع  م   يَع  م   َفريقا   إِنَّ  وَ  أَب ناَءه  ه  ونَ  ِمن  ت م  م   وَ  ال َحقَّ  لَیَك   ه 

ون لَم   38«يَع 

 او شناسند،مى را خود پسران كه گونههمان ايم،داده[ آسمانى] كتاب ايشان به كه كسانى

[ هم] خودشان و دارندمى نهفته را حقیقت ايشان از گروهى مسلما   و شناسندمى را( محّمد)

 .دانندمى

 

 آشنایِی اجمالی با رسول خاتم

  39از نسلی پاک، موّحد و شریف به دنیا آمد. -محّمد بن عبدهللا  -پیامبر خاتم 

 فساد، فحشا، شراب خواری، جنگ و ستیز، ... بیداد. بودو خرافه گرایی  پرستى بت مركز ،روزگار آن در عربستان

نه تنها به هیچ گناه و ناپاکی آلوده نشد، بلکه آنچنان  صلی هللا علیه و آله و سلمکرد. در چنان محیطی محّمد می

 محّمد» به ،نداشتند اعتماد گریکدی به دروغ و رنگین فرط از کهدرستکار، صادق و امانتدار بود که در بین مردمی 

هره ،«نیام  40.شد ش 

 41نامید.« عالمیانرحمت »خداوند رحمان، او را 

. در همین راستا با بستیم کار به مظلومان از دفاع و حق احقاق یبرا را خود تالش تمام یجوان همان از

 محرومان به یشتریب توان با تا داد لیتشک «جوانمردان» نام به یگروهای از جواناِن هم سن و سال خود، عده

  42نماید. یدگیرس

زمانی که دعوت خود را اظهار کرد، بزرگان مکه تطمیع و تهدیدات جدی خود را علیه ایشان آغاز کردند. آنها نزد 

ات به خدایان ما توهین کرده و جوانان ما را فاسد و برادرزاده»ابوطالب )عمو و سرپرست پیامبر( رفتند و گفتند: 

ثروت است، آنقدر برایش ثروت جمع کنیم که بی نیازترین  مان را متفرّق ساخته است. اگر به دنبال مال وجماعت



 

 

آنها تا جایی پیش رفتند که به حضرت محمد « مرد قریش شود. یا هر زنی را که بخواهد به تزویجش در می آوریم

 اگر خورشید را در دست»ی سلطنت و پادشاهی دادند. اما در مقابل، پیامبر فرمود: وعده صلی هللا علیه و آله و سلم

 43«راستم و ماه را در دست چپم بگذارید، نمی خواهم و از فرمان پروردگارم روی بر نمی گردانم

خودش را مورد ضرب و  44وقتی دیدند تطمیع، اثری ندارد، راه تهدید را پیش گرفتند. پیروانش را شکنجه دادند،

اما رسول خاتم دست از تالش برای خوشبختی مردم  46و بارها اقدام به ترور ایشان نمودند 45شتم قرار دادند

 برنداشت.

د، هیچ گاه قومش را نفرین نکرد؛ بلکه که مرتکب شدن ییهایو کارشکن با همه ی آزارهایی که به او رساندند

 همواره آنها را اینگونه دعا می کرد: 

 47«پروردگارا؛ قوم مرا هدایت کن که نادانند.»

شان را مطرح کنند و از وی کمک بخواهند؛ بلکه همچون هایماند تا مردم دردها و رنجنمی او هیچگاه منتظر

  48نمود.می شان را درمانرفت و دردهای جسم و روحمی طبیبی دوره گرد، خود به سراغ مردم

 49داد.می بست اما غذای خود را به نیازمندانمی از گرسنگی به شکمش سنگ

 50ای که زن از کوچکترین ارزش و جایگاهی برخوردار نبود، فرمود زن، امانت خداست در دستان شما.جامعهدر 

 ...  53حقوق شان را پایمال نکنید، 52آزارشان ندهید، 51آنها را تکریم کنید،

بودن زنده به کتک خورد، دشنام شنید، آزار دید اما اجازه نداد کسی کودکی را به رسم جاهلیت به جرم دختر 

 54گور کند.

  55او حتی برای حیوانات هم حقوقی را متذکر شد.

دید، به فکرش می ای او رازیست که اگر غریبهمی جانشین خدا بر روی زمین بود اما آنچنان بنده وار و متواضع

او امر نموده است. بی  کرد او همان کسی باشد که خداوند متعال همگان را به اطاعت و پیروی ازنمی هم خطور

 58زد،می هایش را پینهکفش 57کرد،می گندم آسیاب 56دوشید،می هیچ ادعا و تکبری با دستان خود، شیر

 ... 61خوابید،می بر روی حصیر 60روی خاک می نشست، 59کرد،می لباسش را وصله

 پرستان بت و مشرکان بر یروزیپ هنگام که آنجا تا. بود نیترگذشت با خود، و کردمی سفارش گذشت و عفو به

 62.نمود رفتار عطوفت و رحمت کمال با بودند، کرده جزم عزم ارانشی و او کشتن یبرا که مکه

به  64.داشت لب به لبخند همواره 63دانستند که همیشه در سالم دادن اوست که اول است.می بزرگ و کوچک

لقی دعوت 65کرد.می کودکان به ویژه یتیمان بسیار محبت ترین کرد و خود، خوش اخالقمی مردم را به خوش خ 

 تا آنجا که خداوند بزرگ، وحی فرستاد: 66بود.

ق   لََعلى إِنَّكَ »
ل   67«َعِظیم خ 

لق و خویی عظیم هستی  همانا تو دارای خ 

 و رسولش را الگویی نیکو برای مردمان معرفی فرمود: 

َوٌة َحَسَنةٌ  لََقد  كاَن لَك م  في» س 
 
ِ أ وِل ّللاَّ  68«َرس 

 های[ رسول خدا سرمشق نیکویی استبه تحقیق که برای شما در ]رفتار و خصلت

 و خود نیز دلیل رسالتش را اینگونه اعالم نمود:

 69«ام تا مکارم اخالق را تمام و کامل کنم!همانا من مبعوث شده»



 

 

 

 هدایت را ابتر و نیمه کاره رها نموده است؟ی سلسلهاما آیا خداوند حکیم، پس از آخرین رسولش، 

 ند؟ رانیازی ند ی آسمانیر به هدایت و هدایتگردیگ ،، مردممحّمدآیا پس از حضرت 

برای خود، کردند، پیامبر خاتم می مردم معرفی  پس از خود را بهوصّی و جانشینِ که پیشین بر خالف انبیای آیا 

 است؟فرموده نمعرفی  نی الهیجانشی

 پاسخ این سواالت در مبحث بعدی بیان خواهد شد )ان شاءهللا(.

 

 نکات مهم این جلسه:

 و در اصطالح دینی، شده گرفته ،«بزرگی دهیفا یدارا و مهم خبر» یمعن به «نبأ» یماده از «نبوت»    -

 .کندمی ابالغ بندگان به خداوند جانب از را مهم یخبرها که شودمی گفته یکس به امبریپ ای «ینب»

 «دیتوح»ی مجموعه ریز و نید ییِ ربنایز اصول از)نبوت(  یاله امبرانیپ تِ یحقان رشیپذ ،عیّ تش مکتب در    -

 .شودمی محسوب

 :زیر پی بردهای از راهتوان می ،اءیانب تِ یحقانبه     -

O    دعوت یمحتوا  

O    گرید یامبریپ یِ گواه 

O    عقالنی و پسندیده تیشخص و رفتار 

O     معجزهداشتِن 

 توان به موارد زیر اشاره نمود:می امبرانیپ بعثت هدافاز جمله ا    -

O    فطرت یداریب 

O    اخالق ییشکوفا و عقل رشد 

O    انذار و ریتبش 

O    دیتوح یایاح  

O    عدالت یاجرا و یزیست ظلم 

O    ایجاد شده در دین فاتیتحر اصالح و خدا کالم نییتب 

 .میینما عمل دهد،می فرمان امبریپ آنچه به کندمی حکم عقل شد، مشخص امبریپ تیحقان آنکه از پس    -

 مردم یسو بهاز سوی خداوند حکیم  پیامبر 124000 ابوالبشر، آدم خلقتِ  یابتدا از معتقدند انیعیش    -

 .است سلم و آله و هیعل هللا یصل محّمد حضرت شاننیآخر و السالم هیعل آدم حضرت شانیا نِ یاول شده که فرستاده

داده  بشارت( صلی هللا علیه و آله و سلمرسول خاتم )حضرت محّمد  آمدن به رازمان خود  مردم ،تمامی پیامبران    -

 بودند.

 است.خداوند مهربان، رسول خاتم را رحمت عالمیان و الگویی برای همگان معرفی فرموده     -



 

 

 .فرمود یمعرف اخالق مکارم گرداندنِ  کاملرسالتش را تمام و  صلی هللا علیه و آله و سلمحضرت محمد     -

 

 

                                                 
[: خبر ذو فائدة عظیمة یحصل به علم أو َغلَبَة ظن  1

 
 ای علم آن از و دارد، بزرگ یادهیفا كه یخبر" یعنی: "]النَّبَأ

 .788: مفردات راغب، ص شودیم حاصل غالب ظنّ 

بََعة   وَ  نَبِی أَل فِ  ِمائَةَ  َجلَّ  وَ  َعزَّ  ّللاَّ   َخلَقَ فرمایند: "می رسول خاتم  2 رِینَ  وَ  أَر  م   أَنَا نَبِی أَل فَ  ِعش  ه  َرم  ِ  َعلَى أَك   الَ  وَ  ّللاَّ

رَ  بََعة   وَ  َوِصی أَل فِ  ِمائَةَ  َجلَّ  وَ  َعزَّ  ّللاَّ   َخلَقَ  وَ  َفخ  رِینَ  وَ  أَر  م   َفَعلِی َوِصی أَل فَ  ِعش  ه  َرم  ِ  َعلَى أَك  م وَ  ّللاَّ َضل ه  " یعنی: أَف 

 کنم نمى مباهاتى و فخر حال نیع در م،ترگرامى خداوند نزد آنهای همه از من که دیآفر امبریپ هزار 124 خداوند

 خداوند نزد آنهای همه از السالم هیعل على که دیآفر وصى هزار 124 خداوند و( دهم نمى راه خود به غرورى)

 .30 ص ،11 ج بحاراالنوار،: است برتر وتر گرامى

 «گوید؟می شیعه کیست و چه»ی از درسنامه (ترین اصل اعتقادِی شیعهتوحید؛ بنیادی)درس سوم بنگرید به   3

ی ضرورت و دلیل نبوت در پاسخ به شخصی که درباره -ششمین جانشین پیامبر خاتم  – علیه السالمامام صادق   4

َنا أَنَ  ا أَث بَت  َتَعالِیا  َعنَّا َو َعن  َجِمیعِ َما َخلََق َو َكاَن َذلَِك الصَّانِع  َحكِیما   سوال کرده بود، فرمودند: "إِنَّا لَمَّ لََنا َخالِقا  َصانِعا  م 

ز  أَن  یشَ  وه  َفَثبََت أَنَّ لَه  لَم  یج  م  َو یَحاجُّ ه  م  َو اَل یبَاِشر وه  َو یَحاجَّ وه  َو اَل یبَاِشَره  ه  َو اَل یاَلِمس  َفَراَء فِی اِهَده  َخل ق  س 

م  ... َخل ِقهِ  كِِه َفَناؤ ه  م  َو فِی تَر  م  َعلَى َمَصالِِحِهم  َو َمَنافِِعِهم  َو َما بِِه بََقاؤ ه  ونَه 
ُّ
ل   ما یبرا میکرد ثابت چون" یعنی: ید 

 مشاهده به قادر مردم که است یمیحک دگاریآفر او و وجود دارد مخلوقاتی همه و ما از برتر یاسازنده و دگاریآفر

 که شودمی ثابت ند،ینما گفتگو او با تا او با مردم نه و دارد ینیهمنش مردم با او نه ستند،ین او با یحس ارتباط و

ی هیما که را آنچه و منافعشان، و مصالح به را آنها که وجود داشته باشند مردم انیم در یندگانینما او یبراباید 

 .30و  29، ص 11: بحاراالنوار، ج ندگرد رهنمون ،شودمی شانینابودی هیما آن، ترک و آنهاست اتیح و بقا

 گویند چرا خداوند پیامبران را از جنس فرشتگان نفرستاده،می خداوند در قرآن کریم در پاسخِ کسانی که  5

ال   لََّجَعل َناه   َملَک ا َجَعل َناه   َولَو  فرماید: "می َنا َرج  ا ِهمیَعلَ  َولَلَبَس  ونَ ی مَّ دادیم، می ای قرار" یعنی: اگر او را فرشتهل بِس 

پوشاندیم: قرآن کریم، می آوردیم و آنچه را بر ایشان مشتبه و پوشیده است،می باز هم او را به شکل مردی در

 اندمادّى و انسان اینها چون. ؛ در قاموس قرآن ذیل این آیه چنین توضیح داده شده که: "یعنی 9سوره انعام، آیه 

 اینصورت در باشند داشته شنود و گفت و بگیرند انس او با بتوانند تا آوریم در انسان بصورت را ملك بود الزم

 میگویند پیغمبر این درباره كه را همان یعنى. پیغمبر و امفرشته من میگوید بدروغ و است انسان این میگفتند

 .179، ص 6": قاموس قرآن، ج میگفتند هم او درباره

 كسب یپ در نبوت، یادعا قیطر ازای گونه به ای كند یماد مزد و اجر درخواست مردم از یامبریپ یِ مدع اگر 6

 ی،اله نیراست امبرانیپ. در قرآن کریم نیز بر این حقیقت مهم که شودمی آشكار او كذب باشد، مردم از درآمد

حضرت  هود،حضرت  نوح،حضرت  زبان ازتاکید شده است. به عنوان نمونه  اندكردهنمی مزد و اجر درخواست

 َربِّ  یَعل إالّ  یَ أَجرِ  إِن أَجر   ِمن هِ یَعلَ  أَسأَل ك م ما وَ ید: "فرمامی السالم مهیعل بیشعحضرت  و لوطحضرت  صالح،

: ستین انیجهان پروردگاری عهده بر جز من مزد. كنمنمی طلب شما از مزدی (رسالت) آن بر و" یعنی: نَ یالَعالَم

وا  فرماید: "می . ؛ و نیز180، 164، 145، 127، 109قرآن کریم، سوره شعرا، آیات  ر ا م  ل ك  ئَ یس   الَّ  َمن اتَِّبع  م وَ  أَج   ه 

و َتد  ]به خیر دین و دنیای شما[  خود و خواهند نمى مزدى شما از كه كنید پیروى كسانى" یعنی: از نمُّه 

فرماید چرا در اینکه پیامبران حقیقی هیچ مزد مادی از می . ؛ و خطاب به مردم21رهیافتگانند: سوره یس، آیه 

مِ  یاکنید: "نمی خواهند، تعقلنمی شما َئل ك م   ال َقو  را   َعلَیهِ  أَس  رِی إِن   أَج  ِقل و َفال أَ  َفطََرنی الَّذی َعلَى إاِلَّ  أَج   اى": نتَع 

 آیانیست.  آفریده، مرا كه كسىی عهده بر جز من مزد همانا خواهم،نمى مزدى)رسالت(  آن براى شما از ،مقو
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َئل ك م   ال ق ل  فرماید: "می ی رسول خاتم نیز. ؛ درباره51؟: سوره هود، آیه گیریدنمى كار به را خود عقل  َعلَیهِ  أَس 

را   ب فِی ال َمَودَّةَ  إاِلَّ  أَج  ر   دوستى و مودت جزه ب كنمنمى طلب مزدى رسالتم برابر در شما از من: بگو" یعنی: یال ق 

 .23(: سوره شوری، آیه علیهم السالمنزدیکانم )حضرت زهرا و ائمه اطهار  به نسبت

َ  أَنَّ "خوانیم: می در قرآن کریم چنین  7 ر كَ  ّللاَّ یىَ  یبَّشِ َقا بِیح  َصّدِ  به را تو خداوند[ ایزکر یا: ]یعنی" هللاِ  ّمِنَ  بَِكِلَمة   م 

 عمران، آل سوره م،یکر قرآن: دهدمی بشارت است،( عیسى) ّللاَّ  ازای کلمهی كننده تصدیق كه یحیى[ والدت]

 .39 هیآ

 . 38و  36شماره  هایبنگرید به پاورقی  8

َ  إِنَّ "  9 قِ  إاِلَّ  نَبِیا   یب َعث   لَم   َجلَّ  وَ  َعزَّ  ّللاَّ ََمانَةِ  أََداءِ  وَ  ال َحِدیثِ  بِِصد  بَرِّ  إِلَى اْل 
 .2، ص 68": بحاراالنوار، ج ال َفاِجر وَ  ال 

خوانیم: "و نوح به فالحت زمین شروع کرد، می در کتاب مقدسی که امروزه در دست مسیحیان است، چنین  10

و تاکستانی غرس نمود. و شراب نوشیده، مست شد، و در خیمه خود عریان گردید. و حام، پدر کنعان، برهنگی 

را بیرون خبر داد. و سام و یافث، ردا را گرفته، بر کتف خود انداختند، و پس پس  پدر خود را دید و دو برادر خود

 .23 تا 20 بندهای ،9 باب ش،یدایپ ِسفر تورات،رفته، برهنگی پدر خود را پوشانیدند ...": کتاب مقدس، 

ول   كاَنَ  َما وَ فرماید: "... می قرآن کریم در این باره  11 تِ  أَن لَِرس 
نِ  إاِلَّ  بَایة   ىَ یأ  نبود  پیغمبرى هیچ یعنی: ..." هللا بِإِذ 

 .38ای بیاورد: سوره رعد، آیه که بدون اذن خدا ]بتواند[ آیه و نشانه

ونَ ی   َکَفر وا نَ یاطِ یالشَّ  لکِنَّ  وَ فرماید: "... می قرآن کریم در این باره  12 رَ  النّاسَ  َعلِّم  ح   ،نیاطیش ولی یعنی: ..." الّسِ

 .102: سوره بقره، آیه دادندمی میتعل سحر مردم به و نددیورز کفر

جَِزة  فرماید: "می )ششمین جانشین رسول خاتم( علیه السالمامام صادق   13 ع  ِ  َعاَلَمةٌ  ال م  ِطیَها الَ  لِِلَّ  وَ  أَن بِیاَءه   إاِلَّ  یع 

لَه   َجَجه   وَ  ر س  َرفَ  ح  ق   بِهِ  لِیع   .71، ص 11": بحاراالنوار، ج ال َكاِذب َكِذبِ  ِمن   الصَّاِدقِ  ِصد 

ب َحانَه   اص طََفى وَ "...   14 ی َعلَى أََخذَ  أَن بِیاءَ  َولَِدهِ  ِمن   س  م   ال َوح  ِلیغِ  َعلَى وَ  ِمیَثاَقه  م   الرَِّسالَةِ  تَب  ا أََمانََته  لَ  لَمَّ َثر   بَدَّ  أَك 

دَ  َخل ِقهِ  ِ  َعه  وا وَ  َحقَّه   َفَجِهل وا إِلَیِهم   ّللاَّ َن َدادَ  اتََّخذ  م   وَ  َمَعه   اْل  ه  َتالَت  یاِطین   اج  رَِفتِهِ  َعن   الشَّ م   وَ  َمع  ه  َتطََعت   ِعبَاَدتِهِ  َعن   اق 

لَه   فِیِهم   َفبََعثَ  م   أَن بِیاَءه   إِلَیِهم   َواتَرَ  وَ  ر س  َتأ د وه  م   وَ  فِط َرتِهِ  ِمیَثاقَ  لِیس  َمتِهِ  َمن ِسی یَذكِّر وه  تَ  وَ  نِع  وایح   بِالتَّب لِیغِ  َعلَیِهم   جُّ

وا وَ  م   یثِیر  ول َدَفائِنَ  لَه  ق   گرفت پیمان آنان از و برگزید پیامبرانى آدم، فرزندان میان از سبحان خداوند ..." یعنی: ال ع 

 كه هنگامى به دارند، نگه امانت او رسالت امر در و برسانند مردم به شود، مى وحى آنها به كه را چه هر كه

 در او براى و بودند نكرده ادا او پرستش حق و بودند شكسته بودند، بسته خدا با كه را پیمانى مردم، بیشتر

 از را پیوندشان و بودند كرده منحرف خداوند، شناخت ازایشان را  شیطانها و بودند داده قرار شریكانى عبادت

 مردم از تا بیامدند یكدیگر پى از پیامبران. فرستاد شانمیان به را پیامبران پس. بودند بریده خداوندى پرستش

 و آورند یاد ،اندبرده یاد از كه را او نعمت و رندوآ جاى به شده، سرشته آن بر خلقتشان كه را عهد آن كه بخواهند

 مستور [غفلتی پرده در] كه را شانهاعقل و است رسیده آنان به حق رسالت كه کنند حجت اتمام آنان بر

 .43: نهج البالغه )للصبحی(، ص برانگیزند گشته،

ا: "علیه السالمی حضرت ابراهیم کریم درباره قرآن از اتیآ نیا به اشاره  15  أََفلَ  َفلَمَّا یَربِّ  هذا قالَ  بازِغا   ال َقَمرَ  َرأَى َفلَمَّ

ِدنی لَم   لَئِن   قالَ  مِ  ِمنَ  َْلَك ونَنَّ  یَربِّ  یه  ّ  ال َقو  الِ سَ  َرأَى َفلَمَّا ن،یالضَّ م  بَر   هذا یَربِّ  هذا قالَ  بازَِغة   الشَّ ا أَك   قالَ  أََفلَت   َفلَمَّ

مِ  ای ّ  َقو  ا ءٌ یبَر یإِنِ رِك ونَ  ِممَّ  گاه آن« ؟است من پروردگار این»: گفت دید، طلوع حال در را ماه چون و: یعنی "ت ش 

 را خورشید چون پس .بودم گمراهان گروه از قطعا   بود نكرده هدایت مرا پروردگارم اگر»: گفت شد، ناپدید چون

 من من، قوم اى»: گفت كرد، افول كه هنگامى و« .است بزرگتر این ؟است من پروردگار این»: گفت دید، برآمده

  .78 و 77 اتیآ انعام، سوره م،یکر قرآنم: بیزار سازیدمى شریك[ خدا براى] آنچه از

َراِهی تَِناهَ بِالِ  َهَذا َفَعل تَ  أَنتَ  ءَ  َقال وا  سوره انبیاء: " 67تا  62بنگرید به آیات   16 م   َفَعلَه   بَل   َقالَ * م یإِب   َهَذا َكبِیر ه 

م  ئَ َفس   ونَ  َكان وا   إِن ل وه  وا  *  ینِطق  ِسِهم   إِلىَ  َفَرَجع  ونَ  أَنت م   إِنَّك م   َفَقال وا   أَنف  وا   مَّ ث  *  الظَِّلم  وِسِهم   َعلىَ  ن كِس  ء   لََقد   ر 



 

 

                                                                                                                                                        
تَ  اَلءِ  َما َعلِم  ونَ  َهؤ  ونَ  أَ  َقالَ *  ینِطق  ب د  ِ  د ونِ  ِمن َفَتع  ك م   الَ  َما ّللاَّ ف ّ *  رُّك م  یض   الَ  وَ  ائ  َشی ینَفع 

 
ونَ  لَِما وَ  م  لَّك   أ ب د   ِمن تَع 

ِ  د ونِ  ِقل و َفالَ  أَ   ّللاَّ  این را آنشاید »: فتگ كردى؟ چنین ما خدایان با تو آیا ابراهیم، اى: گفتند" یعنی: نتَع 

 حقیقت، در»: گفتند[ یكدیگر به] و آمده خود بهپس  .بپرسید آنها از گویندمى سخن اگر است، كرده بزرگترشان

گفتن نیستند.  سخنقادر به  اینها كه دانیمی تو خود»:[ گفتند و] شدند سرافكنده سپس« ستمكارید شما

 از غیر آنچه بر و شما بر ننگ رساند؟نمى شما به زیانى و سود هیچ كه پرستیدمى را چیزى خدا جز آیا»: گفت

 «؟اندیشیدنمی چرا عاقالنه. پرستیدمى خدا

ِبدَ  َما: "ندیفرمایم (امبریپ نیجانش نیششم) السالم هیعل صادق امام  17 َمن   بِهِ  ع  ت ِسبَ  وَ  الرّح  : یعنی" ال ِجَنان   بِهِ  اك 

 ریام. 11 ص ،1 ج كافى، اصول: دیآ دست به بهشت و شود پرستش خدا آن یلهیوس به كه است زىیچ عقل،

ِبدَ  َمااند: "فرموده زین مومنان  نشده پرستش عقل، از برتر یزیچ به خداوند: یعنی"الَعقلِ  ِمنَ  اَفَضلَ  ءیبش هللا ع 

 .17 ص ،1 ج ،یکاف اصول: است

م   یثِیر وا: "... 14بنگرید به پاورقی شماره   18 ول َدَفائِنَ  لَه  ق  [ غفلتی پرده در] كه را شانهاعقل..." یعنی:  ال ع 

 شان را که مدفون شده، شخم بزنند!(های عقل. )گنجبرانگیزند گشته، مستور

َمل  فرمایند: "می )ششمین جانشین پیامبر خاتم( علیه السالمامام صادق   19 ال   النَّاسِ  أَك  م   َعق  َسن ه  ل قا أَح  " یعنی: خ 

 .23، ص 1االسالمیه(، ج  -تریِن آنهاست: کافی )طتریِن مردم، خوش اخالقعاقل

ل ق  )ششمین جانشین رسول خاتم( نقل شده که فرمودند: " علیه السالماز امام صادق   20 ل َقانِ  ال خ  َما خ  ه   وَ  نِیةٌ  أََحد 

َخر   َما قِیلَ  َسجِیةٌ  اْل  َضل   َفأَیه  ِجیةِ  َصاِحبَ  ِْلَنَّ  النِّیة   ع َقالَ  أَف  ب ولٌ  السَّ ر   َعلَى َمج  َتِطیع   الَ  أَم   النِّیةِ  َصاِحبَ  وَ  َغیَره   یس 

َضل َفَهَذا تََصبُّرا   الطَّاَعةِ  َعلَى یَتَصبَّر   طبیعت )یعنی خصلت ذاتِی فرد  و نیت :است قسم دو بر کوین یخو" یعنی: أَف 

ش عتیطب ،طینت خوب یدارنده هراکچ. نیت»: ندفرمود امام «است؟ بهتر کدام»: دندیپرس. که به آن گرایش دارد(

 و کرده وادار یخو آن داشتن به را خود ،نیت خوب یدارنده یول. باشد داشته را آن ریغ تواندینم واینچنین بوده 

درس در « اخالق در تشیّع». موضوع 257، 75: بحاراالنوار، ج است برتر نیا پس. کندیم تحمل خدا طاعت رایب

 از همین درسنامه با تفصیل بیشتری بیان خواهد شد.هشتم 

فرماید. به عنوان نمونه می آیات متعددی از قرآن کریم به موضوع تبشیر و انذار مردم توسط پیامبران اشاره  21

رِینَ  النَّبِینَ  ّللاَّ   َفبََعثَ "... بنگرید به:  بَّشِ نِذِرینَ  وَ  م   بیم..." یعنی: خداوند پیامبران را به عنوان بشارت دهنده و  م 

ال  . ؛ "213دهنده فرستاد: قرآن کریم، سوره بقره، آیه  نِذرِینَ  وَ  ینَ رمُّبَشِّ  رُّس  ِ  َعلىَ  لِلنَّاسِ  یك ونَ  لَِئالَّ  م  ة   ّللاَّ جَّ دَ   ح   بَع 

 [گناه كیفر و عذاب از] و دهنده مژده [بندگى و طاعت پاداشِ ]مردم را به  كه فرستادیم را پیغمبرانى ..."ل الرُّس  

در مقابل خدا وجود  اىبهانه و عذر [قیامت روز در] مردم، برای پیغمبران فرستادنِ  از پس تا بودند ترساننده

َسلینَ  ن ر ِسل   ما وَ ؛ " .165د: سوره نساء، آیه باشنداشته  ر  رینَ  إاِلَّ  ال م  بَّشِ ِذری وَ  م  ن  لَحَ  وَ  َءاَمنَ  َفَمن   ن م   َخو فٌ  َفالَ  أَص 

م   الَ  وَ  م  هِ َعلَی َزن ونَ  ه  ب وا   الَِّذینَ  وَ  * یح  ون كاَن وا   بَِما ال َعَذاب   م  ه  یَمسُّ  بَایتَِنا َكذَّ ق  س   مگر فرستیمنمى را پیامبران ما": یف 

 نه و است آنان بر بیمى نه كنند شایسته و کنی كار و آورند ایمان كه كسانى پس ،دهندهبیم و هدهندمژده

: رسد بدیشان عذاب شانیبدكار و نافرمانى سزاى به شمردند، دروغ را ما آیات كه كسانى و شوند اندوهگین

 . 49و  48سوره انعام، آیات 

کنند، بشارت دهد که می فرماید به مردمی که تقوای الهی را رعایتمی همچنین خداوند متعال به پیامبر خاتم

َتَنب وا   الَِّذینَ  وَ ) ها روانندهایی که از زیر آنها جویگردد؛ خانهمی منازل زیبایی در بهشت به ایشان عطا وتَ  اج   الطَّغ 

وَها أَن ب د  ِ  إِلىَ  أَنَاب وا   وَ  یع  َرى م  ه  لَ  ّللاَّ ر   ال ب ش  ونَ  الَِّذینَ *  ِعبَادِ  َفبَّشِ َتِمع  لَ  یس  ونَ  ال َقو  َسَنه   َفیتَّبِع  لَئكَ  أَح  و 
 
م   الَِّذینَ  أ  َهَدئه 

لَئكَ  وَ  ّللاَّ   و 
 
م   أ ل وا   ه  و 

 
َل بَابِ  أ ا   الَِّذینَ  لَكِنِ ...  اْل  م  لَ  م  ه  َربَّ  اتََّقو  َرفٌ  ه  قَِها ّمِن غ  َرفٌ  َفو  ب نِیةٌ  غ  ِرىتَ  مَّ تِ تَ  ِمن ج  َن َهار   َهاح  دَ  اْل   َوع 

 ِ لِف   الَ   ّللاَّ ورزند هشدار دهد که می و به افرادی که کفر( .20تا  17 آیات: قرآن کریم، سوره زمر، ال ِمیَعاد ّللاَّ   یخ 



 

 

                                                                                                                                                        
وا   الَِّذینَ  وَ عاقبت کفر و تکذیبِ آیات خداوند، آتش جهنم است! ) ب وا   وَ  َكَفر  لَ  ایاتَِنابّ  َكذَّ و 

 
م   النَّارِ  اب  حَ أَص   ئكَ أ  فِیَها ه 

ون  .(39آیه : قرآن کریم، سوره بقره، َخالِد 

وت"  22 َتنِب وا الطَّاغ  َ َو اج  وا ّللاَّ ب د  وال  أَِن اع  مَّة  َرس 
 
ّلِ أ
نا فِی ك   .36": قرآن کریم، سوره نحل، آیه َو لََقد  بََعث 

َسل نا لََقد  "  23 لَنا أَر  م   أَن َزل نا وَ  بِال بَیناتِ  ر س  ومَ  ال میزانَ  وَ  ال كِتابَ  َمَعه  ط النَّاس   لِیق  ...": قرآن کریم، سوره حدید،  بِال ِقس 

ِ  َقوَّامینَ  ك ون وا آَمن وا الَّذینَ  أَیَها یا"فرماید: . ؛ و نیز می25آیه  َهداءَ  لِِلَّ طِ  ش  رَِمنَّك م   ال وَ  بِال ِقس  م   َشَنآن   یج   أَالَّ  َعلى َقو 

ِدل وا ِدل واتَع   وَ  اع  َرب   ه  وى أَق  وا وَ  لِلتَّق  َ  اتَّق  َ  إِنَّ  ّللاَّ َمل ون بِما َخبیرٌ  ّللاَّ  داد و عدل به...  آورندگان، مانیا اىیعنی:  "تَع 

 عدالت د،ینبر کار به عدالت که بکشد راه نیا به را شما گروهى با دشمنى که دینباش نیچن و د،یده یگواه

 سوره م،یکر قرآن: است آگاه كنیدمى بدانچه خدا كه كنید پروا خدا از و است نزديكتر پرهیزگارى به آن كه كنید

 .8 هیآ مائده،

رَ  كَ ی  إِلَ  َوأَنَزل َنا"فرماید: می به عنوان نمونه خداوند در قرآن کریم خطاب به رسول خاتم  24 ك  بَ  الِذّ ّ لِت   ن زِّلَ  َما لِلنَّاسِ  نَ یِ

 شانیسو به را آنچه مردمان یبرا( امبریپ یا) تو نکهیا یبرا میکرد نازل تو یسو به را ذکر نیا ما و: ینیع "ِهم  ی  إِلَ 

بَ  إاِلَّ  ال كَِتابَ  كَ ی  َعلَ  أَنَزل َنا َوَما"؛  .44 هیآ نحل، سوره :یکن نییتب شده، نازل ّ لِت  م   نَ یِ وا   یالَّذِ  لَه  َتلَف   نیا و: یعنی "هِ یفِ  اخ 

 .64 هیآ نحل، سورهی: کن نییتب دارند، اختالف آن در آنچه نکهیا یبرا مگر مینکرد نازل تو بر را کتاب

سایت علمی فرهنگی محّمد )ص( در « تبیین قرآن»ی درسنامهتوانند به می عالقمندان به این موضوع  25

 .مراجعه فرمایند

 .46قرآن کریم، سوره الرحمن، آیه   26

 .2قرآن کریم، سوره فجر، آیه   27

وایاَق وَ "  28  .43..." یعنی: و نماز به پا دارید: قرآن کریم، سوره بقره، آیه  الَصالةَ  م 

خداوند در قرآن کریم به تحریفاتی که برخی یهودیان در تورات حضرت موسی ایجاد کرده بودند و مطالب خود را   29

ب ونَ  لِّلَِّذینَ  َفَویلٌ فرماید: "می کردند،می های تورات به مردم معرفیبه جای نوشته ت  ول ونَ  ث مَّ  بِأَیِدیِهم   ال ِكَتابَ  یك   یق 

ِ  ِعندِ  ِمن   َهاَذا تَ  ّللاَّ م َفَویلٌ   َقلِیال   ثََمن ا بِهِ  وا  ر  لِیش  ا لَّه  م َویلٌ  وَ  أَیِدیِهم   َكَتبَت   ّمِمَّ ا لَّه  ِسب ون ّمِمَّ  بر واى پس" یعنی: یك 

 اندك بهایى ،آن با تا خداست جانب از این گویندمى آنگاه نویسند،مى خود دست به را]تورات[  كتاب كه آنان

د: قرآن کریم، آورنمى دست به آنچه از آنان بر واى و نوشتند خویش دست با آنچه از آنان بر واى پس بستانند،

 .79سوره بقره، آیه 

 .80قرآن کریم، سوره نساء، آیه   30

ولَ  لکِن   وَ  رَِجالِک م   ِمن   اََحد اَبا محّمد کانَ  َما" :میخوانمی نیچن باره نیا در میکر قرآن در  31  نَ یّیالنَّبِ  خاتَمَ  وَ  ّللّاِ  َرس 

 ى کننده ختم و خدا امبریپ بلکه ست،ین شما مردان از کی چیه پدر محّمد" یعنی: ما  یَعلِ  ء  ی  شَ  بِک لِّ  ّللّا   َکانَ  وَ 

 .40کریم، سوره احزاب، آیه  : قرآناست دانا زیچ همه به خدا و است امبرانیپ

 هو و محّمدا ّللّا  بعث لئن العهد علیه ّللّا  أخذ إال بعده من و آدم نبیا ّللّا  یبعث لمفرمایند: "می امیر مومنان  32

 السالم هیعل آدم از را یامبریپ چیه خداوند" یعنی: قومه على بذلك العهد یأخذ أن أمره و لینصرنه و به لیؤمنن حی

 حضرت آن او یزندگ مدت در اگر که گرفت عهد او از آنکه مگر نکرد، مبعوث رسالت به یبعد امبرانیپ تا گرفته

 مانیپ خود قوم از یامبریپ هر منوال نیهم بر که داد فرمان او به و کند اشیاری و بیاورد مانیا یو به شد مبعوث

ب َحانَه   ّللاَّ   بََعثَ فرمایند: "می . همچنین218، ص 1: اثبات الهدی، ج ردیبگ ن َجازِ  محّمدا   س   ن ب وَّتِهِ  تََمامِ  وَ  ِعَدتِهِ  ِِلِ

وذا    حضرت نبوّت، دوران گردانیدن كامل و خود، وعده به وفاى براى سبحان، خداى" یعنی: ِمیَثاَقه النَّبِیینَ  َعلَى َمأ خ 

، ص 18: بحاراالنوار، ج بود گرفته را او نبوّت پذیرش پیمان پیامبرانی همه از كه پیامبرى كرد، مبعوث را محّمد

216. 

 :که شده اشاره یتیشخص به ینب یایاشع کتاب در  33



 

 

                                                                                                                                                        
 اوست؛ یخشنود یهیما و خدا یدهیبرگز یدهبن -

 شود؛یم ختهیبرانگ پرستانبت انیم در -

 است؛ یجهان یعتیشر صاحبِ  -

 .دهندیم سر یشاد ادیفر( عربستان یرهیجز شبهه در یالهیقب) داریق یاهال آمدنش با -

 او از جانم كه من دهیبرگز و نمودم یریدستگ را او كه من بنده نكیا" :است شرح نیبد مقدس کتاب متن 

 و دیگرد نخواهد فیضع او...  سازد صادر امتها یبرا را انصاف تا نهمیم او بر را خود روح من است خشنود

 را تو هستم هوهی كه من...  باشند او عتیشر منتظر هارهیجز و دهد قرار نیزم بر را انصاف تا شد نخواهد منکسر

...  دیگردان خواهم امتها نور و قوم عهد را تو و داشت خواهم نگاه را تو گرفته را تو دست و امخوانده عدالت به

 دهیتراش یبتها به را شیخو شیستا و گرید یكس به را خود جالل و است نیهم من اسم و هستم هوهی من

...  ندینما بلند را خود آواز باشند ساكن آنها در داریق اهل كه یهائهیقر و شیشهرها و صحرا...  داد نخواهم

 غلبه شیخو دشمنان بر و...  زاندیانگیم بر را شیخو رتیغ یجنگ مرد مانند و دیآیم رونیب جبار مثل خداوند

 به دیشمائ ما انیخدا كه ندیگویم شده ختهیر اصنام به و دارند اعتماد دهیتراش یبتها بر كهیآنان...  نمود خواهد

 .17 تا 1 بند ،42 باب ا،یاشع مقدس، کتاب: "شد خواهند خجل اریبس دهیگردان بر عقب

 یکی: بودند یجهان تیشخص دو انتظار در ،علیه السالم ییحی حضرت زمان مردمِ  موجود، لیاناج هب استناد با  34

 در نمونه، عنوان به .اندکرده ادی( امبریپ آن)=  «ینب آن» عبارت با او از که یافرستاده یگرید و «حیمس»حضرت 

 ند،یفرمایم موعظه را مردم شانیا آنکه از پس ،علیه السالم یسیع حضرت نبوتِ  آغاز در که آمده نیچن وحنای لیانج

 نیشیپ امبرانیپ که است «ینب آن» ای و است «حیمس» ایآ ست؟یک شخص نیا که کنندیم سوال گریکدی از آنها

 شده اشاره لیانج از یگرید یجا در( .43 تا 40 بند ،7 باب وحنّا،ی لیانج)بنگرید به:  اند؟داده بشارت آمدنش به

 حیمس تو ایآ»: شودیم سوال شانیا از. است بوده مطرح زین علیه السالمیی حی حضرت یدرباره یسوال نیچن که

 «؟یهست «ینب آن» تو ایآپس »: پرسندمی شانیا از سپس. «خیر»: دهدیم پاسخعلیه السالم  ییحی «؟یهست

 از انیهودی که وقتى در ىیحی شهادت است نیا" :است صورت نیا به لیانج متن. «خیر»: دیفرمایم هم باز

 اقرار بلکه ننمود، انکار و شد معترف که. ستىیک تو که کنند سؤال او از تا فرستادند را انیالو و کاهنان م،یاورشل

( ینب آن) او...  نى که داد جواب هستى؟ «نبى آن» تو ایآ ...: کردند سؤال او از آنگاه. ستمین حیمس من که کرد

: "کنم باز را نشینعل بند که ستمین آن قیال من که است شده من از شیپ اما د،یآمى من از بعد که است آن

 .27 تا 19 بند ،1 باب وحنّا،ی لیانج

 که فرستدیم بزرگ یاینب ،خداوند نده،یآ در دهدیم بشارت مردم به یموسحضرت  که آمده نیچن تورات در  35

 از شانیا یبرا را یاینب...  گفت من به خداوند و" :است صورت نیا به تورات متن. کنند اطاعت او از دیبا همگان

 به را خود كالم و كرد خواهم مبعوث تو مثل)برادران بنی اسراییل یعنی بنی اسماعیل(  شانیا برادران انیم

 به او که مرا سخنان که یكس هر و گفت خواهد شانیا به میفرما امر او به آنچه هر و گذاشت خواهم دهانش

: "(کرد خواهم بازخواست نکنند اطاعتش که یکسان از) کرد خواهم مطالبه او از من نشنود، دیگو من اسم

 .19 تا 17 بند ،18 باب ه،یتثن ِسفر تورات،

حضرت . است شده داده «طیفارقل» نام به یتیشخص آمدن به بشارت علیه السالم یسیع زبان از وحنای لیانج در  36

 دربه عنوان نمونه . باشند تیشخص نیا آمدن منتظر کندیم تیوص ونیحوار به فراوان دیتاک با و بارها یسیع

 از که یراست روحِ  یعنی د،یآ فرستمیم شما نزد پدر جانب از را او که «طیفارقل» چون" :چنین آمده وحنای لیانج

 د،یآ یراست روح یعنی او چون( .26 بند ،15 باب وحنّا،ی لیانج) داد خواهد شهادت من بر او گردد،می مصادر پدر

 سخن است دهیشن آنچه به بلكه كندینم تكلّم خود از كه رایز كرد خواهد تیهدا یراست عیجم به را شما

 (" .13 بند ،16 باب وحنّای لیانج)  داد خواهد خبر شما به ندهیآ امور از و گفت خواهد



 

 

                                                                                                                                                        
. است وحنای لیانج در شده داده بشارت موعود یِ ونانی یواژه معرّبِ  و یانیِسر یاواژه ،«طیفارقل» یکلمه

 یشهیر ندیگویم یبرخ. دارند نظر اختالف بوده، چه قایدق طیفارقل یِ ونانی یشهیر نکهیا یدرباره شمندانیاند

 در کلمه نیا یشهیر معتقدند گرید یعده و است «دهنده یتسل» یمعنا به و «طوسیپاراکل» واژه، نیا یونانی

 نیا ،یآرام یهانسخه است ذکر به الزم. است «شده حمد و ستوده اریبس» یمعنا به «طوسیکلیپر» واقع،

 در «طوسیکلیپر» یواژه و یعرب زبان در «محّمد» و «احمد» معادل نا  یع كه «َدهیَحم» و «محّمده» به را کلمه

 «احمد» همان یعنی «طوسیکلیپر» ط،یفارقل یشهیر که احتمال نیا ن،یبنابرا. اندکرده ترجمه است، یونانی زبان

 علیه السالم یسیع زبان از که ستین لطف از یخال میکر قرآن از هیآ نیا به اشاره .است ادیز اریبس باشد،

ر ا... َ " :دیفرمایم بَِشّ ول   م  تِ یَ  بَِرس 
دِ  ِمن یأ  ه   یبَع  م  َمد   اس   نامش و دیآیم من از پس که یرسول به" یعنی: ... أَح 

 .6: قرآن کریم، سوره صف، آیه دهمیم بشارت است، «احمد»

 فدک که در اطراف مدینه ساکن شده بودند.مانند یهودیان بنی نضیر، خیبر و   37

 .146قرآن کریم، سوره بقره، آیه   38

َتَقرُّه  می ی رسول خاتمامیر مومنان درباره  39 بِت  ..." یعنی:  فرمایند: "م س  َرف  َمن  بِت ه  أَش  َتَقرّ  َو َمن  َخیر  م س 

 . 141نهج البالغه )للصبحی(، ص ترین محل است: قرارگاهش بهترین قرارگاه و محل روییدنش شریف

 .182 ص ،1 ج ،السالم همیعل اْلطهار اْلئمة فضائل یف اْلخبار شرح ،مغربى محّمد بن نعمان ون،یح ابن  40

َسل ناكَ  ما وَ "  41 َمة   االَّ  ار   .107": قرآن کریم، سوره انبیاء، آیه لِل عالَمین َرح 

 ی.پاورق ،68 ص ،4 ج قرآن، الفاظ مفردات قیتحق و ترجمه ،یاصفهان راغب. ؛ 256، ص 83بحاراالنوار، ج   42

فاجتمعت قريش على أبي طالب فقالوا يا أبا طالب إن ابن أخیك قد سفه أحالمنا و سب آلهتنا و أفسد "  43

شباننا و فرق جماعتنا فإن كان يحمله على ذلك العدم جمعنا له ماال فیكون أكثر قريش ماال و نزوجه أي امرأة شاء 

َري ٌش " و "يا عم ال أستطیع أن أخالف أمر ربي... فقال  قريش من َتَمَعت  ق  َوَة بَِمكََّة اج  ع  ِ ص الدَّ ول  ّللاَّ ا أَظ َهَر َرس  لَمَّ

َسدَ  اَلَمَنا َو َسبَّ آلَِهَتَنا َو أَف  َه أَح  َشبَابََنا َو َفرََّق َجَماَعَتَنا َفإِن   إِلَى أَبِي طَالِب  َفَقال وا يَا أَبَا طَالِب  إِنَّ اب َن أَِخیَك َقد  َسفَّ

َري ش  َو ن َملِّكَ  ل  فِي ق  َنى َرج  وَن أَغ 
َنا لَه  َماال  َحتَّى يَك  َم َجَمع  د  ِمل ه  َعلَى َذلَِك ال ع  بََر أَب و طَالِب  َكاَن الَِّذي يَح  َنا َفأَخ  ه  َعلَی 

وا ال ِ ص بَِذلَِك َفَقاَل لَو  َوَضع  وَل ّللاَّ ت هَرس  َس فِي يَِمینِي َو ال َقَمَر فِي يََساِري َما أََرد  م   180، ص 18بحاراالنوار، ج ": شَّ

 .182و 

 .210، ص 18بحاراالنوار، ج به عنوان نمونه بنگرید به:   44

 .17، ص 19بحاراالنوار، ج به عنوان نمونه بنگرید به:   45

ل خدا حمله کنند و ایشان را در خواب بکشند. اما پیامبر به عنوان نمونه تصمیم گرفتند شبانه به خانه ی رسو  46

شان مطلع شده بود، پیش از رسیدن مشرکان، خانه را به قصد مدینه ترک کرد و امیر که توسط جبرییل از نقشه

 .81، ص 19بحاراالنوار، ج مومنان در بستر ایشان خوابید تا آنها متوجه غیبت پیامبر نشوند: 

 .96، ص 20بحاراالنوار، ج   47

 ،)للصبحی( البالغه نهج: بودند «بِطبِّه دوارٌ  بٌ یطب» شانیا که ندیفرمایم خاتم رسول فیتوص در مومنان ریام  48

 .156 ص

 .227 ص ،16 ج بحاراالنوار،؛ و  .146 ص ،1 ج طالب،یاب آل مناقب  49

نَّ "  50 وه  ت م  ِ  بِأََمانَةِ  أََخذ   .118 ص ،74 ج بحاراالنوار، اید:به امانت الهی گرفتهتان را ..." یعنی: شما همسران ّللاَّ

هَ "  51 رِم  َجة  َفل ی ك  ص ، 14مستدرک الوسائل، ج ا" یعنی: هر کس همسری گزید، او را تکریم کند: َو َمِن اتََّخَذ َزو 

250. 



 

 

                                                                                                                                                        
َرأَتَه    52 ل  لَطََم ام   َرج 

ِعیَن لَط َمة  فِي  "َفأَيُّ ِهِه َسب  رِّ َوج  ه  َعلَى ح  ِطم 
 َخازَِن النِّیَراِن َفیَل 

نَاِر لَط َمة  أََمَر ّللاَّ  َعزَّ َو َجلَّ َمالِكا 

ی که بر گونه  ددهیوارد کند، خداوند به نگهبان آتش دستور م یاکه بر زنش صدمه یهر مرد..." یعنی:  َجَهنَّم

 .250، ص 14مستدرک الوسائل، ج  :او هفتاد ضربه در آتش دوزخ وارد سازد

نَّ َعلَی ك م  َحق"  53  .118 ص ،74 ج بحاراالنوار، ..." یعنی: و برای آنها )زنان( بر شما حقی است: َو لَه 

 یدارنگه و نددانستیم پسر فرزندان داشتنِ  در را افتخار و عزتبعضی از قبایل عرب، در عصر جاهلیت،   54

 در میکر قرآنکردند تا بمیرند. می کردند. از این رو فرزنداِن دختر را زنده زنده دفنمی تلّقی ننگی هیما را دختران

رَ  إِذا وَ ": دیفرمایم باره نیا م   ب ّشِ ه  ه   ظَلَّ  بِاْل  ن ثى أََحد  ه  َودًّا َوج  وَ  وَ  م س  مِ  ِمنَ  َتوارىیَ *  مٌ یَکظ ه  وءِ  ِمن   ال َقو  رَ  ما س   ب ّشِ

ِسک ه  ی   أَ  بِهِ  ون   َعلى م  ه  یَ  أَم   ه  سُّ ونَ یَ  ما ساءَ  أاَل التُّرابِ  یفِ  د  ک م  بشارت داده  آنان از کىبه ی هنگامی که و" یعنی: ح 

 [آورده دختر چرا كه زنش بر] وگردد می اهیس صورتش [غضب و ناراحتی شدت از] است دخترشود که فرزندش 

[ که شدیاندمی و] کندمی پنهان اشلهیقب از را خود شده داده او به که یخبر بدىِ  ازد. باش اندوه و خشم از پر

 قرآن: کنندمى قضاوتى بد که دیباش آگاه. سازد نهانش خاک ریز در[ زنده] ای دارد نگاه سرافکندگى با را او ایآ

. پیامبر با چنین تفکر غلطی به شدت مبارزه کردند و مردم را از انجام این جنایت 59و  58 یاتآ ،نحل سوره م،یکر

  بازداشتند. 

ابَِّة َعلَىمی به عنوان نمونه رسول خاتم  55 رِض  َعلَیَها ال َماَء  َصاِحبَِها ِست   فرماید: "لِلدَّ َها إَِذا نََزَل َو یع  لِف  : یع  ِخَصال 

یرِ إاِلَّ  َها ِمَن السَّ ِف 
ل َها َما اَل ت ِطیق  َو اَل یَكلّ  َعلَى َحّق  َو اَل یَحّمِ

رِب َها إاِلَّ َواقا"  طَاَقَتَها َو الَ إَِذا َمرَّ بِِه َو اَل یض   یِقف  َعلَیَها ف 

 گذشت آبى از هرگاه دهد، علفش شد پیاده آن از گاه هر: دارد خود صاحب گردن به حقّ  شش حیوانیعنی: 

 روى زیادى مدت و نبرد راه را آن توانش از بیشتر نكند، بار را آن قدرتش از بیشتر نزند، را آن ناحقّ  به دهد، آبش

 .259و  258، ص 8ج : مستدرک الوسائل، نكند درنگ آن

 .146 ص ،1 ج طالب،یاب آل مناقب  56

 همان.  57

 همان.  58

 همان.  59

 همان.  60

 .38 ص االخالق، مکارم  61

های خونینی کفار و مشرکان مکه عالوه بر آزار و اذیت مسلمانان و تصاحبِ خانه و زندگی ایشان، مدام جنگ  62

انداختند؛ تا اینکه سرانجام مسلمانان توانستند شهر مکه را فتح کنند. مردم مکه می شان به راهبا پیامبر و یاران

ها ظلم و قتل و غارت را از ایشان بگیرد. اما پیامبر رحمت در وحشت زده در انتظار بودند تا پیامبر، انتقام سال

 به امروز گفت، خود ستمگر برادران هب وسفی برادرم که راای جمله همان من: فرمودندنهایت مهربانی به ایشان 

رِیبَ  ال" :میگومی شما مَ  َعلَیك م   تَث  ِفر   ال یو  وَ  وَ  لَك م   ّللاَّ   یغ  َحم   ه   ست،ین یمالمت شما بر امروز" یعنی: الرَّاِحِمین أَر 

. بنگرید 92 هیآ وسف،ی سوره م،یکر قرآنت: اس تریِن رحم کنندگانرحم کننده او و آمرزدمی را شما گناهان خدا

 .132 ص ،21 ج بحاراالنوار،به: 

 .147 ص ،1 ج طالب،یاب آل مناقب  63

َثرَ  َكانَ "  64 ما النَّاسِ  أَك   .228 ص ،16 ج بحاراالنوار،تر بود: ی مردم متبّسم" یعنی: از همهتَبَسُّ

ی یتیمان کوتاهی فرمود دربارهمی کرد و به دیگران هم سفارشمی پیامبر خاتم همواره به یتیمان محبت  65

َجَب ّللاَّ  َعزَّ َو َجلَّ لَه  بَِذلَِك ال َجنََّة َكَما  َعالَ  اند: "َمن  نکنند. به عنوان نمونه چنین فرموده ه  أَو  نِی َعن  َتغ  یتِیما  َحتَّى یس 

ِل َماِل ال یتِیِم النَّار" یعنی:  َجَب ِْلَك   گردد، نیاز بی سرپرست از كه ییجا تا كند سرپرستى را یتیمى كه كسىأَو 

: است كرده واجب یتیم مالی خورنده به را دوزخ كه چنان ؛كندمی واجب او بر را بهشت كار این به سببِ  خدا



 

 

                                                                                                                                                        
م   َفَمن   ... ال یَتاَمى بِرِّ  َعلَى َجلَّ  وَ  َعزَّ  ّللاَّ   َحثَّ ؛ و نیز فرمود: " .4 ص ،72 ج بحاراالنوار، م   َمن   وَ  ّللاَّ   َصانَه   َصانَه  َرَمه   أَك 

َرَمه    او خدا برخیزد ایتام حفظ به كه كسى...  نموده ترغیب ایتام بر نیكى بر را بندگانش ،خداوند" یعنی: ... ّللاَّ   أَك 

 .12 ص ،: هماندهدمی قرار خود اكرام مورد را او خدا كند اكرام را یتیم كه كسى دهد،می قرار خود حفظ در را

رِئ   َزانِ یمِ  یفِ  وَضع  ی   َمافرمودند: "می به عنوان نمونه پیامبر به مردم  66 مَ یَ  ام  َضل   اَمةِ یَ ال قِ  و  نِ  ِمن   أَف  قِ  ح س 
ل  " ال خ 

لق خوش از بهتر یزیچ امت،یق روز در یکس عملِ  یترازو در یعنی: ؛  .99 ص ،2 ج ،یکاف: شودنمی گذاشته یخ 

َرب ك م  " ِلسا   یِمنِّ  أَق  مَ یَ  َمج  َسن ك م   اَمةِ یَ ال قِ  و  ل قا   أَح  لِه ر ك م  ی  خَ  وَ  خ   ز،یرستاخ در من نینشهم نیترکینزد: " یعنیِْلَه 

 .38 ص ،2 ج الرضا، اخبار ونیع: باشد نیبهتر اشخانواده یبرا که است یکس و شما نیتراخالق خوش

 .4قرآن کریم، سوره قلم، آیه   67

 .21سوره احزاب، آیه قرآن کریم،   68

اَلق َمَكارِمَ  ِْل تَّمِمَ  ب ِعث ت   إِنََّما  69 َخ   .382 ص ،71 ج بحاراالنوار،: اْل 


